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1. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 

 Giới thiệu chung: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định là đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

Bình Định với chức năng: Dạy nghề, tƣ vấn định hƣớng nghề, hƣớng 

nghiệp, giới thiệu việc làm, tƣ vấn du học, cung ứng lao động đi làm việc 

ở nƣớc ngoài… 

 

 Năm thành lập: 2019 
 

 Quyết định thành lập: Số 4756/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Định về việc thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Bình Định trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và                         Trụ sở làm việc của Trung tâm 

Giới thiệu việc làm thanh niên Bình Định, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và 

Hỗ trợ Nông dân tỉnh.  
 

 Trụ sở làm việc: Tổ 6, KV5, Phƣờng Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn 

 Phone : 0256. 2229 239 

 Email  : donghanhcungthanhnien@gmail.com 

 www.Facebook.com/Phong GTVL 

 Di động : 0935 799 036 – 0978 554 893 (A. Trị - Phó GĐ Trung tâm)      Nghiệp đoàn Nhật Bản phỏng vấn tại Bình Định 

 Lĩnh vực hoạt động tƣ vấn:                                                                                           

 Đào tạo nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hƣớng miễn phí.                                     

 Tƣ vấn, giới thiệu lao động tham gia đi học tập và làm việc ở nƣớc ngoài.                         

 Thị trƣờng chính:  

 Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, CHLB Đức 

 

  

Đ/c Trần Hữu Hiệu - Giám đốc Trung tâm 

mailto:donghanhcungthanhnien@gmail.com


 

  

2. ĐIỀU KIỆN ĐƢỢC TUYỂN VÀ KHÔNG TUYỂN 

 2.1. Điều kiện tuyển dụng  

NAM NỮ 

Tuổi                    : 19 đến 32 tuổi 

Sức khoẻ            : Tốt 

Chiều cao           : Từ 1m60 trở lên 

Cân nặng            : 52 Kg trở lên 

Trình độ             : Tốt nghiệp cấp 2 trở lên 

Điều kiện khác  : Có khả năng tính toán 

             Chƣa từng xin VISA vào Nhật Bản  

             Chƣa tham gia chƣơng trình Tu nghiệp 

                           sinh tại Nhật Bản 

Tuổi                    : 19 đến 30 tuổi 

Sức khoẻ            : Tốt 

Chiều cao           : Từ 1m50 trở lên 

Cân nặng            : 42 Kg trở lên 

Trình độ             : Tốt nghiệp cấp 2 trở lên 

Điều kiện khác  : Có khả năng tính toán 

            Chƣa từng xin VISA vào Nhật Bản 

            Chƣa tham gia chƣơng trình Tu nghiệp 

                        sinh tại Nhật Bản 

2.2. Không tuyển dụng  

 Xăm hình trên cơ thể, nói ngọng, lắp, có tiền án, tiền sự. 

 Mang các bệnh truyền nhiễm. (Ví dụ: AIDS, viêm gan B-C, bệnh tim, mù màu…) 



 

  

3. NGÀNH THỰC TẬP (TU NGHIỆP) 

NAM NỮ 

  Cơ khí, chế tạo và vận hành máy 

  Xây dựng và lắp đặt hệ thống nƣớc 

  Hàn bán tự động, dập kim loại 

  Dán giấy tƣờng, ốp trần thạch cao 

  Xây dựng, công nghệ ô tô, thực phẩm 

  Đúc nhựa, mạ kim loại 

  Sử dụng máy móc xây dựng 

  Trang trí nội thất, nông nghiệp 

  Nhân viên vận chuyển hành lý sân bay… 

  Kiểm tra điện, điện tử 

  Nông nghiệp, chăn nuôi 

  Điều dƣỡng 

  Thực phẩm, may mặc 

  Đóng gói công nghiệp 

  Chế biến thủy sản 

  Chế biến thức ăn kèm 

  Bán hàng siêu thị 

  Lao động phổ thông khác… 



 

  

4. QUY TRÌNH TỪ KHI VÀO HỌC ĐẾN KHI XUẤT CẢNH 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SƠ TUYỂN ĐẦU VÀO (1 tuần) 

2. ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT VÀ KỸ NĂNG PHỎNG VẤN  

(Miễn phí tại Trung tâm từ 1-3 tuần) 

3. PHỎNG VẤN VÀ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(Tại Trung tâm hoặc Công ty tùy theo đơn hàng. Thời gian 1 tuần) 

4. HỌC TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN 

(từ 4 - 6 tháng tại Công ty XKLĐ 

5. NHẬP CẢNH SANG NHẬT LÀM VIỆC 





 

  

QUY TRÌNH THAM GIA  
ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƢỚC NGOÀI 

 
 Không 

                                                                                               đạt 

    Đạt 

 

 

   

     

                                              

            
                                                                         Không đạt 

 

                            Đạt 
 

 

 

                                                        Đạt 

 

 

 

 

 

HỌC TẬP Ở NGHIỆP ĐOÀN 

TẠI NHẬT 1 THÁNG 

HỌC TIẾNG NHẬT CƠ BẢN VÀ 

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN 

(Học, ở miễn phí tại Trung tâm) 

LOẠI 

 

KHÁM SỨC KHỎE 

TỔNG QUÁT 

Ngân hàng CSXH cho vay 

tối thiểu 80% tổng chi phí 

ghi theo hợp đồng 

LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ VÀ 

ĐƢỢC TƢ VẤN CỤ THỂ 

VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

XKLĐ 

KHÁM VIÊM GAN B, 

C, HIV, LAO PHỔI 

LÀM HỘ CHIẾU 

PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP 

VỚI DOANH NGHIỆP NHẬT 

HỌC TIẾNG NHẬT VÀ GIÁO 

DỤC ĐỊNH HƢỚNG 

(4 - 6 THÁNG) 

XUẤT CẢNH SANG NHẬT 

LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY Ở 

NHẬT THEO HỢP ĐỒNG 

(3 - 5 NĂM) 

LOẠI 

Nộp tiền đặt cƣợc 

phỏng vấn (5tr VNĐ)  

Lệ phí 200.000 VNĐ 

+ 4 ảnh 4x6 + CMND  

Hoàn tất hồ sơ, nộp chi 

phí đợt 1 (Theo quy 

định của Công ty)  

Trƣớc khi xuất cảnh 1 

tuần nộp đủ chi phí 

còn lại  

Về nƣớc, thanh lý Hợp 

đồng và nhận tiền 

BHXH đã đóng bên 

Nhật – 

Kết thúc chƣơng trình. 

Nộp tiền: 

Học phí, 

tài liệu, 

đồng 

phục, ăn, 

ở KTX 

(Theo  

quy định 

của Công 

ty)  

 Lệ phí 1.050.000 VNĐ  

 

Nếu không đạt 

tiếp tục phỏng 

vấn đến khi đạt 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. SƠ TUYỂN ĐẦU VÀO 4.2. ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT VÀ KỸ NĂNG 

PHỎNG VẤN  

 Thời gian: 1 tuần. 

  Nội dung:  

 Tìm hiểu chƣơng trình. 

 Đăng ký khai CV. 

 Test sức khoẻ (Viêm gam 

B, C, HIV…). 

 Làm bài test (kiến thức cơ 

bản). 

 Sơ vấn tập trung. 

 Khai giảng nhập học. 

 

 Thời gian: 1 - 3 tuần. 

  Nội dung:  

 Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản. 

 Kỹ năng phỏng vấn cơ bản. 

 Văn hoá Nhật Bản. 

 Định hƣớng nghề nghiệp (tƣ vấn 

chọn đơn hàng để tham gia phỏng 

vấn). 

 Khám sức khỏe tổng quát. 



 

  

  

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.3. PHỎNG VẤN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

4.5. BAY VÀ NHẬP CẢNH SANG NHẬT 

 Thời gian:  1 tuần 

 Nội dung:    Tham gia phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng Nhật Bản. 

 Ký hợp đồng lao động sau khi trúng tuyển. 

   

 

 Thời gian:  2 tuần 

     Nội dung:       Hoàn tất thủ tục trƣớc khi xuất cảnh (hồ sơ vay vốn, thủ tục nhận tiền hỗ trợ...) 

   Xuất cảnh sang Nhật Bản. 

   Đƣợc nghiệp đoàn và công ty tiếp nhận phía Nhật Bản đón tại s n bay. 

4.4. ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN  

 Thời gian:  4 ~ 6 tháng 

 Nội dung:    Học tiếng Nhật giao tiếp, văn hóa Nhật, đào tạo tay nghề theo đơn hàng đã trúng tuyển. 

 Làm hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo hƣớng dẫn của Công ty. 

   

 



 

  

5. LƢƠNG CƠ BẢN LÀM VIỆC TẠI NHẬT 

 TIỀN NHẬT TƢƠNG ĐƢƠNG TIỀN VNĐ 

LƢƠNG HỢP ĐỒNG 
150.000 – 190.000 

YÊN / THÁNG 

28.000.000 – 35.000.000 

VNĐ / THÁNG 

LƢƠNG SAU KHI TRỪ 

(THUẾ + BẢO HIỂM + 

TIỀN NHÀ) 

120.000 – 150.000 

YÊN / THÁNG 

22.000.000 – 27.000.000 

VNĐ/ THÁNG 

 



 

  

6. CHI PHÍ (Trung tâm dựa trên mức thu thực tế của các Doanh nghiệp XKLĐ 

đang liên kết thực hiện và tùy theo đơn hàng): Khoảng từ 4.200 – 5.500 USD 

  Chi phí đƣợc đóng làm 3 đợt theo chi tiết bên dƣới. 

  Những khoản thu nào đƣợc tính bằng USD thì dựa vào giá USD tại thời điểm 

đóng tiền hiện tại để tính. 

SỐ LẦN ĐÓNG 

PHÍ 

TỔNG PHÍ DỰ 

TRÙ (VNĐ) 
CHI TIẾT CÁC KHOẢN THU 

ĐỢT 1 

(Bắt đầu nhập học) 
~ 7.000.000 VNĐ 

- Tiền cƣợc phỏng vấn: 5.000.000 VNĐ 

- Khám sức khoẻ đợt 1:  950.000 VNĐ 

- Tài liệu + Đồng phục:  500.000 VNĐ 

- Tiền ăn: 50.000 đồng/ngày; 

ĐỢT 2 

(Sau khi phỏng vấn 

trúng tuyển) 
~ 35.000.000 VNĐ 

- Học phí toàn phần: 10.000.000 VNĐ  

- Phí dịch vụ đợt 1: Khoảng 1.200 – 1.500 USD 

- Phí dịch thuật hồ sơ: 3.000.000 VNĐ 

ĐỢT 3 

(Chuẩn bị bay) 
~ 75.000.000 VNĐ 

- Phí dịch vụ đợt 2: khoảng 2.500 – 3.500 USD 

- Khám sức khoẻ đợt 2: 850.000 VNĐ 

- Đồng phục bay: 400.000 VNĐ 

- Qu  h  trợ Lao động ngoài nƣớc: 100.000 VNĐ 

  Lƣu ý: Chi phí trên chỉ để lao động tham khảo. Riêng tiền cọc phỏng vấn (5.000.000 đồng) Trung tâm sẽ thu hộ, nếu lao 

động không đạt phỏng vấn trong thời gian 45 ngày kể từ ngày nộp tiền Trung tâm sẽ hoàn trả đủ, nếu lao động đạt phỏng vấn Trung 

tâm sẽ chuyển cho Công ty để trừ vào chi phí phải đóng trong đợt 1. Trƣờng hợp lao động tự ý bỏ không tham gia tiền đặt cọc trên sẽ 

bị Công ty trừ vào chi phí tiền nhà và học phí ngoại ngữ ban đầu.  



 

  

7. THỦ TỤC PHÁP LÝ  
  Lao động phải tuân thủ và làm đúng tất cả các quy định của Công ty XKLĐ. 

  Nộp hồ sơ và học phí đúng ngày khi đƣợc thông báo. 

  Nộp các khoản chi phí theo thông báo của Công ty XKLĐ và nộp trực tiếp tại văn 

phòng Công ty (có phiếu thu hợp lệ). Không nộp cho tổ chức, cá nhân nào khác ngoài Công 

ty. 

  Sau khi qua Nhật làm việc vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt từ 100.000.000VNĐ đến 

200.000.000VNĐ trong các trƣờng hợp: Trốn ra ngoài, vi phạm kỷ luật bị đuổi về nƣớc tuỳ 

theo mức phạt của nghiệp đoàn bên Nhật. 

8. SAU KHI HOÀN THÀNH HỢP ĐỒNG VỀ NƢỚC 
  Đƣợc Trung tâm phối hợp cùng Công ty XKLĐ h  trợ thủ tục lãnh tiền bảo hiểm 

trong quá trình làm việc tại Nhật Bản nhƣ sau: 

01 NĂM 03 NĂM 05 NĂM 

20 - 30 triệu VNĐ 50 - 80 triệu VNĐ 100 – 150 triệu VNĐ 

  Đƣợc Công ty XKLĐ thƣởng nếu sau khi hoàn thành k  năng về nƣớc đạt đƣợc một 

trong những bằng cấp của tiếng Nhật nhƣ sau: (Theo quy định của các công ty) 

Tiếng Nhật: N3 30.000 YÊN ~ 6 triệu VNĐ 

Tiếng Nhật: N2 50.000 YÊN ~ 10 triệu VNĐ 

Tiếng Nhật: N1 150.000 YÊN ~ 30 triệu VNĐ 

  Nếu học viên có nhu cầu làm việc sau khi về nƣớc sẽ đƣợc giới thiệu vào làm tại các 

Công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. 



 

  

9. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO LAO ĐỘNG BÌNH ĐỊNH THAM GIA ĐI 

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG: Thực hiện theo QĐ số 85/2021/QĐ-UBND, ngày 

27/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định và Công văn số 388/SLĐTBXH-VLGDNN, 

ngày 23/2/2022 của Sở LĐ-TB&XH. 

CHÍNH SÁCH VAY VỐN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SAU XUẤT CẢNH 

- Đối tƣợng chính sách (Người lao động 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân 

tộc thiểu số; người lao động bị thu hồi 

đất nông nghiệp; thân nhân người có 

công cách mạng), bộ đội xuất ngũ, công 

an phục viên: Đƣợc Ngân hàng Chính 

sách xã hội cho vay 100% tổng chi phí 

đƣợc ghi trong Hợp đồng. 

- Đối tƣợng LĐNT khác: Đƣợc Ngân 

hàng Chính sách xã hội cho vay tối đa 

đến 80% tổng chi phí ghi trong hợp 

đồng. 

 Mọi thủ tục liên quan đến hồ sơ vay 

vốn, nhận tiền hỗ trợ sau xuất cảnh được 

tư vấn trực tiếp tại Trung tâm (ĐT: 0256. 

2229 239; DĐ: 0935 799 036 A. Trị - Phó 

Giám đốc Trung tâm) 

- Đối tƣợng chính sách (Người lao động thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo; người dân tộc thiểu số; người lao động bị thu hồi đất 

nông nghiệp; thân nhân người có công cách mạng) đƣợc hỗ 

trợ nhƣ sau: (Từ 10 – 15 tr VNĐ/người) 

+ Đào tạo nghề: Tối đa từ 2,5-3 triệu VNĐ/ngƣời. 

+ Đào tạo ngoại ngữ: Theo mức thu hợp lệ của doanh nghiệp 

XKLĐ (không quá 5.900.000 đồng) 

+ Bồi dƣỡng kiến thức cần thiết: Tối đa 530.000 đồng/ngƣời. 

+ Tiền ăn trong thời gian học: Mức 40.000 đồng/ngƣời/ngày. 

+ Chi phí đi lại: Mức chi tối đa 300.000 đồng/ngƣời; 

+ Chi phí làm hộ chiếu, lý lịch tƣ pháp, khám sức khoẻ 

(750.000 đ), tiền ở (300.000đ/tháng), đồng phục (400.000đ). 

+ Ký túc xá: Tối đa 300.000 đ/tháng. 

- Lao động khác tại các huyện nghèo, xã bãi ngang: Đƣợc 

h  trợ 50% mức h  trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dƣỡng 

kiến thức cần thiết của đối tƣợng chính sách. 

- Bộ đội xuất ngũ, công an phục viên: 7tr VNĐ/lao động.  

- LĐNT khác: 5tr VNĐ/lao động. 



 

  

10. THÔNG TIN CÁC ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG HÀNG 

THÁNG TRONG NĂM 
I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG 

- Nam: Tuổi từ 18 đến 35; cao 160cm trở lên; tốt nghiệp THCS trở lên. 

- Nữ: Tuổi từ 18 đến 30; cao 150cm trở lên; tốt nghiệp THCS trở lên. 

Đủ sức khỏe đi làm việc tại Nhật Bản theo qui định, chăm chỉ, chịu khó, có 

nguyện vọng đi Nhật Bản làm việc và học tập. 

II. NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG 

Sản xuất ván ép gỗ công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cơ khí, đúc nhựa, 

hàn, kiểm tra máy móc, chế tác bản in, điện tử và điện công nghiệp, nội thất ô tô, 

làm việc tại sân bay, chế biến thực phẩm, đóng gói công nghiệp… 

III. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ MỞ LỚP ĐÀO TẠO 

- Thời gian đăng ký: Các ngày trong tuần 

- Thời gian mở lớp: Ngày 15 hàng tháng và không hạn chế số lƣợng tham gia. 

 Lao động tham gia đƣợc đào tạo tiếng Nhật cơ bản và kỹ năng tham dự 

phỏng vấn miễn phí trong thời gian học tập tại Trung tâm. 

 Đƣợc sắp xếp chỗ ở miễn phí và đầy đủ tiện nghi để học tập. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN 

- Thông báo khi chọn đơn hàng phỏng vấn. 

- Tại trụ sở công ty ở TP. Hồ Chí Minh hoặc tại Bình Định. 

V. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG 

Tối thiểu là 03 năm (có thể gia hạn thêm 02 năm tùy theo đơn hàng). 

VI. THU NHẬP CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG 

- Mức lƣơng cơ bản: Từ 28 - 32 triệu đồng/tháng trở lên (Thu nhập mỗi tháng 

có thể trên 35 triệu đồng nếu làm tăng ca, làm thêm vào ngày nghỉ, lễ…). 

- Thời giam làm việc: 8 giờ/ngày x 22 ngày/tháng (đƣợc làm thêm giờ, làm 

thêm thứ 7, Chủ nhật). 

VII. CHI PHÍ XUẤT CẢNH: Từ 4.200USD - 5.500USD (tùy theo đơn hàng). 

VIII. CHÍNH SÁCH VAY VỐN 

  Đƣợc Trung tâm hƣớng dẫn hỗ trợ thủ tục vay vốn xuất cảnh tối thiểu 80% 

tổng chi phí ghi theo hợp đồng. 

Mọi chi tiết liên hệ: 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 

ĐC: Tổ 6, KV 5, P. Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn 

Email: donghanhcungthanhnien@gmail.com - Facebook.com/PhongGTVL 

ĐT: 0256. 2229 239 (Phòng Hành chính – Tƣ vấn việc làm);  

DĐ: 0935 799 036 (A Trị) - 0963 502 502 (A Sơn) 

mailto:donghanhcungthanhnien@gmail.com
http://www.facebook.com/PhongGTVL


 

  

11. HƢỚNG DẪN HỒ SƠ VAY VỐN XUẤT CẢNH 

 Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 02/XK61 ngƣời lao động vay 

vốn thông qua hộ gia đình có  ác nhận của  BND cấp    về việc cƣ trú hợp 

pháp tại địa phƣơng (Tổ vay vốn tại địa phƣơng sẽ cung cấp và có  ác nhận 

của UBND   , phƣờng, thị trấn về việc cƣ trú hợp pháp tại địa phƣơng). 

 Bản sao Hợp đồng (c  ch ng thực và theo mẫu của Thông tư 

21/2021) k  kết giữa ngƣời lao động và Doanh nghiệp về việc đƣa lao động 

đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài. 

 Hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển tiền lƣơng của ngƣời lao 

động để trả nợ, l i tiền vay theo M u số 03/XK61 đối với ngƣời lao động 

đƣợc Doanh nghiệp quản l  tiền lƣơng. 

 Thông báo về việc trúng tuyển và thời gian xuất cảnh chính 

thức. 

 Thông báo đề nghị h  trợ vay vốn đi  uất khẩu lao động. 

 Bản sao CMND của lao động (có chứng thực). 

 Bản sao Giấy xác nhận là th n nh n ngƣời có công với cách 

mạng (Nếu là lao động thuộc đối tƣợng chính sách). 

12. HƢỚNG DẪN HỒ SƠ NHẬN TIỀN SAU KHI LAO 

ĐỘNG XUẤT CẢNH 

 Bản sao Hợp đồng (theo Thông tƣ 21/2021 của Bộ LĐ-TB&XH) 

đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài. (có chứng thực của cơ quan có thẩm 

quyền). 

 Giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), giấy đề 

nghị hỗ trợ; CMND của ngƣời ủy quyền và ngƣời đƣợc ủy quyền (photo 

công chứng). 

 Thông báo trúng tuyển và ngày xuất cảnh chính thức. 

 Bản sao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo ngoại ngữ và bồi 

dƣỡng kiến thức cần thiết. 

 Hóa đơn đỏ hoặc biên lai thu tiền (đóng dấu đỏ) ngoại ngữ, bồi 

dƣỡng kiến thức, khám sức khỏe, hộ chiếu, lý lịch tƣ pháp, visa... 

 Giấy xác nhận thời gian đào tạo thực tế (đ      c n cứ h  t   

tiền  n ch   a  động thuộc đối tư ng chính sách). 

 Quyết định công nhận xuất ngũ/phục viên (bản sao có chứng 

thực). 



 

  

13. MỘT SỐ QUYỀN LỢI VÀ RỦI RO XẢY RA KHI LAO 

ĐỘNG ĐĂNG KÝ VÀ KHÔNG QUA TRUNG TÂM 

A) ĐĂNG KÝ QUA TRUNG TÂM 

 Đƣợc tƣ vấn và định hƣớng chọn đơn hàng phù hợp với 

bản th n để phỏng vấn. 

 Đƣợc tham gia đơn hàng với chi phí theo quy định của 

Công ty XKLĐ và không mất phí môi giới XKLĐ. 

 Đƣợc hỗ trợ chỗ ở và học tiếng Nhật miễn phí tại Trung 

tâm trong thời gian đầu. 

 Đƣợc hỗ trợ 100% chi phí ký túc xá và học tiếng Nhật tại 

Công ty XKLĐ do Trung t m giới thiệu trong thời gian chờ 

phỏng vấn chính thức. 

 Đƣợc hỗ trợ tiền xe đi vào Tp. HCM dự phỏng vấn. 

 Đƣợc hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn và nhận tiền hỗ trợ sau 

xuất cảnh theo quy định của Nhà nƣớc. 

 Đƣợc hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi 

của ngƣời lao động xảy ra trong thời gian học tập tại Công ty và 

làm việc tại Nhật Bản. 

 Đƣợc hỗ trợ nhận tiền BHXH đã đóng bên Nhật sau khi về 

nƣớc và GTVL tại các Công ty của Nhật Bản tại Việt Nam. 

 B) KHÔNG ĐĂNG KÝ QUA TRUNG TÂM 

 Không đƣợc hỗ trợ tƣ vấn đơn hàng, chỗ ở, học phí tiếng 

Nhật trƣớc khi phỏng vấn. 

 Không đƣợc định hƣớng ngành nghề trƣớc khi phỏng vấn. 

 Phải đóng phí giới thiệu hỗ trợ phỏng vấn trƣớc khi tham 

gia phỏng vấn chính thức. 

 Mất phí môi giới từ 1.000 - 2.000USD ngoài chi phí thực tế 

do Công ty XKLĐ quy định mức thu (Theo phản ảnh của nhiều 

lao động đi trước thông qua môi giới bên ngoài giới thiệu). 

 Không đƣợc hỗ trợ hồ sơ vay vốn xuất cảnh và nhận tiền 

hỗ trợ sau xuất cảnh theo quy định của Nhà nƣớc. 

 Không đƣợc hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến 

quyền lợi của lao động xảy ra trong quá trình học tập tại Công ty 

và làm việc tại Nhật Bản. 


